
dium pŤechodné. Kde pŤestal Stendhal, jako by navá,zalivelicí Rusové
otl Puškina a Lermontova až do mlad1ich a nejmladších.

Milovati obraznost,í,, hle, toť nejvyšší moudrost a síla zápaďn í. A cti
a slávou Stendhalovcu bude vžďycky, že dal tuto nejvyšší zušlechtěnou
formu milování západnímu a obhájil je od mrtvolného egoismu donjua.
novského. Ale velcí Rusové Dostojevsk a Tolstoj šti dál; v)iš' Tolstého
x'eďa vyznává, že miloval svou ženuLizu, a pŤece ji trápil.-Pochopil'že
obojí snáší se zcela dobŤe, ano mnohem lépe a mnoherl častěji, .'"ž uu
zdá na první pohled. Ale Mášu měl jen p.o,tě rád, a proto ;i tinii dobŤe;
nebo obráceně a lépe ještě: poněvadž jí činii dobŤe, měl jirád. Či,: no-
komu dobie a budeš jej mít rád. Dostojevsk/ pŤed x'eďou Tolstého vy-
slovil mj'ohem jasněji a určitěji totéži láska byla mu čin'rrostí dobré
a si]né duše, ne obrazností duše slabé. Jsme zd'e o ce]ou mravní sféru
v1iše než u Stendhala.

Básník a ďuše nánodní

Leži pŤeďe mnou tietí d.íl Deníku Dostojevského, vydan1i právě

v českém pŤekladě u Laichtra. Jest to vfbor společenskfch a literárních

ivah zv,j,znamtéd"oby: z velkého roku 1877, z roku války rusko-turecké.

Těžko pověďěti, jaká vyznamtá a v1isostná je to četba. Nemohu se dosti

načísti v tomto deníku. Poesie zd.á se mně vedle něho vybleďlá' beletrie

ch]adná a povrchní, essayistika abstraktní a nudně mát,ožná. Zďe rnám

však dojem, jako by nesmírná odvěká láska s pečlivou a starostlivou

milostností skláněla so nad samo temné a záhadné srdce národní a sna-

žila se vyposiouchat,i z něho jistotu, která jest mu nad všecky ostatní

skutečnosti životní. Myslím, že nikdy nebylo autora, kterf by tolik a tak

miloval jako Dostojevskf a rYekl poďstatnějších věcí o lásce, o každé

a vší ]ásce: od lásky milenecké až do lásky blíženecké, vlastenecké a bož.

ské. A prohodí-li tento člověk jen tak mimochodem, jak nesnadno a ob-

tížno jest někoho milovati, jakfm těžk1im uměním jest láska, nemrižeš
než vidjti v tom stanovisko, na léž by tě rád postavil pŤeil sv)im dílem.
Áno, žil.li umělec lásky, byl to on.

Nebylo člověka, kter1i by tak miloval Rusko, tak věŤil ve svaté po.
slání jeho mezi národy evropskfmi jako Dostojevsk1i. Lásky vlastenecké
jako všeho poď sluncem mriže bft znelžit,o; a čím co jest lepší a v1ibor.
nější samo o sobě, tím h Ťe a zhoubněji mriže bfti toho zneužito. Cor-
ruptio optimi pessima. Láska vlastenecká mťrže se státi a stávala se
opravdu nejed'nou a stává se i u nás posud nejednou nástrojem malo.
duchosti, kuklí sobectví a pohodlí duševního, ne-li, což jest ještě horší,
ritočištěm bezmyšlenkové frázovitosti. Vlastenecká láska Dostoj evského
jest naopak největší rozpětí d'uševní, jsou nejvyšší požadavky na vlastní
nároil pŤi největší drivěŤe v něj.
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272 Y kapitole nad'epsané,,Yyznáni slavjanofilovo.. pověděl Dcstojevskf,
co jest tato klaď,nd láska vlastenecká, za|ožená ne na nenávisti, nfbrž
na pÍátelství k jin m nároďrim: nejvyšší plnost život'ni vfuy a naděje.
Dostojevsk1i vykládá zde, v čem jest jeho slavjanofilství. Slavjanofilství
znamená mu,,duševní svaz všech lidí, kteŤí véŤi, že veliké naše Rusko,
stojíc v čele sjednocen1ich Slovanri., Ťekne všemu světu, všemu evropské.
mu lidstvu a jeho civilisaci suá nouéazď,raaé sl'ouo,lr,terélt,o suětf eštěneslyšel.
Slovo to bud'e proneseno plo blaho lidstva a opravdu za tímiče7em, aby
ašechnoliď'stuo se spoiilo noalmbratrslclm suětoulm suazeln, jehož zásady
spočívají v d.uchu slovanském a hlavně v duchu veliké}ro národa ruského,
jenžtak dlouho trpěl, jenž po tolik století byl odsouzen mlčeti, ale jenž
vždy choval v sobě mohutné síiy, aby v budoucnosti objasnil a rozŤešil
mnohá trpká a velmi osud'ná neďoiozumění západ'oevropské civilisace...
o slavjanofilství má, jak vidno, Dostojevsk1i piedstavu v1isostně ve]eb-
nou a šírou; to není ťrzk šovinism, zakukleny egoism, myšlenkové po-
hoďlí. Slavjanofilství jest pŤedevším myšlenka, nová myšlenka, ,,nové
azďravé slovo' kterého svět posud' neslyšel..; slavjanofilství jest kulturní
poselství Y1ichodu, kde udržela se posud čistá myšlerrka kŤeséanské lásky,
Zápaďu, kterf od ní odpaďl a zabŤedl tím do neplodn/ch a neroziešitel-
nfch antinomií.

Á rusko.turecká vá|ka jest Dostojevskému již prvním písmenem to.
hoto ,,nového a zdravého slova.., a proto nemriže Evropa z tínic pocho.
piti; nemťrže zejména porozuměti, že jest možno vésti válku ryzíb'o entlru-
siasmu, čisté lásky bratrské, válku ne v1ibojnou, n)ibrž osvobodivou,
která nemá čelem tozmnoženi Ú'zemi, n1ibrž osvobození kňeséarrsk1ich
Jihoslovanri oď rižasnfch ukrutností a sveiepostí turecLfch. Zápaďní
Ewopa, jíž všecek život, soukromf i veŤejnf, jedinečn1i i pospolit;i' jest
jen soustavou egoism , nem že pochopiti, že jest možnj,boj bez egoistic-
kého ričelu a z pŤikazu kieséanské lásky.

,,Velik1i vfchodní orel vz]etěl nad světem, bl1iskaje oběma kiídly na
vrcholcích kŤeséanstva; tento orel nechce si podrobovati nároďy, nechce
ziskávati země' nechce rozšiŤovati hranice, nfbrž chce osvoboditi, vzkŤí-
siti utlačené a ut1irané národy, dáti jim novf život pro blaho jejich a pro
blaho člověčerrstva. Počítejte jakkoli, pohlížejte na tuto válku s pochy.
bovačností sebevětší, tento cíi zťrstává v podstatě tj,ž, a tomu právě

nechce ltrwopa uvěi'iti. A věŤte, že se Evropa neleká tak velice pŤedpo-

kládaného zesílení Ruska jako toho, že Rusko jest schopno bráti na sebe

takové rikoly a cíle. Pamatujte si zvláště toto: Podnikati něco, co ne.

směŤuje pŤímo k vlastnímu prospěchu, zďá se b1iti Evropě věcí tak ne-

obyčejnou, tak oďporující mezinárodním zvykrim, že Evropa jednání

Ruska pokládá pŤirozeně nejen za barbarství ,opozdilého, surového a ne-
vzďělaného. uároda, schopného podniknouti v našem světu ze ,sprostoty
a hlouposti.válku, která se podobá ďávno minul1im kŤižáckj,m v5ipra.
vám v temném stieďověku, n brž i za nemlavnf skutek nebezpeěnf
Evropě, jenž pry ohrožuje její vysokou civilisaci...

Dostojevsky není z těch, kdož odsuzu ji a neznaji. Zná nejen civilisaci
západni, ale víc: samého ducha jejíIro, samu její methodu mravní' Zná
velmi podrobně zápaďní literatury, zná Ťešení, které pŤinesly všem vel-
k/m problémrj'm současn1im, problému viny i trestu, problému muže
a ženy, problému majetku a hladu' Yi, že zná summa summarum
jen dvojí Ťešení: ruisilí,rn ď,espoticklm nebo nrisilím anarch,ist,ickflm,
jedním horším druhého. Jest máloco jímavějšího v Deníku Dostojev-
ského nad místa, kďe ukazuje, jak Rusko miluje jakousi až chorobně
oddanou láskou západni Evropu a její kulturní činy. Áni slavjano-
filé nečiní v tom vfjimlry. ,,Ó, víte-li, pánové, jak drahá jest nám
blouzniv/m slavjanofilrim a - jak Ťíkáte - nerrávistníkrim Evropy
právě tato Evropa, ta ,země svatfch divii.? Víte-li, jak drahé jsou nárn
tyto ,ďivy. a jak milujeme a ctíme, vice než bratrsky milujeme a ctíme
veliké nároďy pŤeb/vající v ní a všecko, co vykonaly velikého a krás-
ného? VíteJi, jak nás trápia zarmucují, co slzí a duševních bolestí nás
stojí osudy této naší drahé a pŤíbuzné země!,, Dostojevskf ukáza| již
v clŤívějších částech svého Deníku vášnivou lásku, s jakou pojímala
v sebe ruská literatura všecka vyznamná díla literatur 

"ápaá''ich 
-

anglické, francouzské i německé; Byron, Schiller, Hugo, George Sand.
v ruskfch pŤekladech získali namnoze vášnivějších, upŤímnějších a od'-
danějších čtenáŤri než v rodn ch zemích, pťrsobili lrlouběji a plodněji
.r. duši luskou než v duši vlasbního nároďa; stali se zd,eku|turnimkvasem,
kdežto doma byli -- porrhou četborr. Dostojevsk;i upozorĎuje krásně
na tento vyznamn,! rys ruské duše, která není exklusivní;která zvtozené
velkod.ušnosti oddává se spíš cizímu než vlastirímu; která neuzavírá se

r8 Krltické projevy E
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274 žádnému enthusiastickému větru' aé vane odkudkoli. (I(do ncvzpomněl
by piitom našich poměrri? I u nás stali se kuiturními tvrir'ci a vé,.žn,1:mi
činiteli ]iďé, kteŤí ve své v]asti mě]i nejednou v1yLznatt podružn . I nás
zd.obí stejuě vznětlivá velikodušnost.)

A nyní stála ďrrše ruská na rozcestí. I(ompromitor'ati se pŤed touto
Evropou, již to|tl< si vážila, kterou tolilr milova|a, k niž vzt]iže|a s tako-
vou ctou, vyclati se ne možnosti, ale jistotě, že jí nebude ronlméno, že
nemriže byt pochopena, - nebo se zapŤiti, zapŤiti svou vniti'ní pravdu,
svou novou myšlenku, své poslání, ,,své nor'é a zdtavé slovo..? Taká
byla tu otázka - otá,zka opravclu rozhodná, osudná, hamletovská. A na-
lezly se ovšem i slabé duše, které nechtěly se a nedoveďly se kompromi-
tovati pňeď ,,kulturní.., ,,civilisovanou.. zápaďni Evropou; které tvrdily,
že nic necítí se sv1imi jižními kŤeséany-bratry; kterym bylo to všecko

,,abstraktní.. a ,,fantastické..; které odmítaly válku jako věc ,,nepokro-
koYou.., ''nemravnou.., ano,,nekŤeséanskou... A bojrim s těmito poblou.
dil mi - ale ovšem ne nečestn1imi - dušemi, polemikám s nimi, vyvra.
cením jich věnován jest skoro cele tento svazek Deníku Dostojevského.
Ř,ekl jsem: ne nečestn1imi dušemi' I.[eboé jsou právě pÍikladem s]ovanské
velikcdušnosti, vyhnané až d.o kari]<aturního donquijotského obrysu;

slovanští fanatikové dogmatikáŤšbi vzalí do slova a do písmene nauku

svfch západních mistrťr, - kterou se nespIavovali titc mist-Ťi první;
papežštější lež papež, stávají se obětí litery.

Jednou z tíchto zblouďil1ich duší a jistě nejv;iznamnější z nic]r není
nik.:Io jinf než Levin z posledního dílu Anny Kareniny, Levin, z něhož
hovoŤí do jakl:hosi stupně sám jeho velik5i tl'ťrrce, Lev Nikolajevič.
V pclemice Dost:jevského s ním jest těžiště toJroto svazku Deníku _

v polemice, nad niž bylo sotr'a kdy napsáno v tomto žánru co v!,znam-

nějšího, váŠnivěji k jádru věci se prodírajícího. Dostojevsk ukazuje tu
Iozpory mezi Levinem, kterf pŤijal pied hodinou od mužíka poučení
o smyslu životním, a Levinem, kter nyní zavrhuje naráz poučení celého
národa ruského: ,,neminulo ani hodiny od té chví]e, kdy Levin nabyl
víty,auž opět pekl maliny rrad svíčkou..' Levin odloučil se opět od lidu,
jak praví Dostojevskf, a musil proto znova zb]ouďiti; samolib/, indivi.

dualistick1ihypoclrondr mravní, jako jest Levin, musí zblouditi vždycky,

pokud bude právě samolib m individualistick m hypochondrem _ ta-

ková jest zde myšlenka Dostojevského. Neboé Dostojevskému není 275
pravdy mimo národrrí tradici. Pravdu dovedou la|ézti jen celé Ťetězy
lidsk1ich pokolení, která si pŤedávají zkušenosti a }rromadí tak poklad
traďice nadosobrrí, - ne krátkoživnj,, rozčilen1i a pomíjiv jeclnotlivec,
jehož síla stačí snad k revoltě, a]e sotva k čemusi kladnějšímu. A všecky
své síly musíš sebrat, abys dovedl jen s užitkem naslouchati traďici ná.
rodní, rozumět,i jí, na|ézti v ní smyslu.

Takové jsou myšlen-ky,kt,eté jsou theoretickfm pozad.ím těchto po.
sledních stránek Dostojevského. i!Íálokdy posud tak hluboko sestoupil
básník do duše národní jako Dostojevsk1i; a nikdy snad moďerní tv rce
nezt'ot'ožni| se s rrí tak jako on.

Ále tato integrace jest právě pramenem jeho síly, zdrojem posledních
mravních a metafysick1ich jistot, kolem nichž ustŤedil Dostojevsk1i své
dílo. Piestává' b!t, v rozhodn ch a největších sv)ích chvílíc}r ind'ivid'uem,
stává se orgánem a nástrojem celého ohromného ritvaru lidslrého. V ta-
kov)ich chvílích mluví z něho cosi většího než x'edor NIichajlovič Dosto.
jevskf : celá nezměrná, t,emná Rus, V chod a snad i byzantské a Ťecké
její záklaďy. V takov)ich chr'í]ích jest bezejmennf; jesi nesmírn1i Hlas
zveďající se ze tmy a putující do tmy.




